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Kemény Katalin jegyzete a
kínai esztétikáról 1993 de
cemberében készült Mar
ghescu Mária felkérésére,
azonban csak most kerül
közlésre. Mivel Hamvas
Béla Bolond. aki nem az
örök életre rendezkedik be
című esszéjének egy feje
zete hasonló tenedelern
ben foglalkozik akínai tus
rajzzal, célszerunek láttuk
a két írást egymás mellett
közölni. Kemény Katalin
írása Szántó F. István,
Hamvas Béla esszéjének
részlete Dúl Antal jóváha
gyásával jelenik meg.
(Danyi Zoltán)

A kínai esztétikáról
Ég és föld előtt volt az Űr

oda tér vissza mind a lény
az alaktalanba a névtelenbe.

Lao-cének e mondatában benne foglaltatik az egész ősi kínai filo
zófia, vallás, gondolkozás, ha úgy tetszik: művészetről való tudás.

Viszont a kínai hagyomány esztétikát, európai értelemben,
nem ismer. Sem úgy, mint valamely filozófiai szisztémára épített
mellékágat, sem úgy, mint egyéni elven alapuló, önálló diszciplí
nát. A kínai művészben elmélet és gyakorlat sohasem válik ketté;
de találóbb, ha elmélet helyett meditációt mondunk. Meditáció az
univerzum szüntelen keletkezéséről, változásairól: a makrokoz
moszról, ami azonos saját megélt mikrokozmoszával. A három fő

szellemi irányzat, a taoizmus, a konfucianizmus és a buddhizmus
alapja a különbségek, az eltérő hangsúlyok ellenére közös: a Ji
king, a Változások könyvemegfogalmazta ősi kozmológia. Eszerint a
kezdeteket megelőzi a formátlan és névtelen űr (hszű), s ez ko
rántsem azonos a nyugati ember üresség-semmi fogalmával. Épp
ellenkezőleg: a teljességet jelentő űr tartalmazza potenciálisan a
megnyilatkozás világát, a telt világegyetemet: annak ontológiai
feltétele és előzménye. Az űr a kozmoszban és az emberben egy
aránt a megfoghatatlan életlehelet, az esszencia, amely lehetővé te
szi a formaö1tést a teltségben, a változást, míg a lények önmaguk
valóságává válnak a visszatérésben. A változás az út, a Tao. Az űr

egységéből az út ritmusa szerint válik ki a jin-jang kettőssége (fér
fi-nő, fehér-fekete, mélység-magasság, hegy-víz), és a kettő játéká
ból a három. A játék és egymásba játszás feltétele azonban az űr

nek megfelelő életlehelet, a harmadik. A három szüli a tízezer
lényt, azaz a mindenséget. A hármasság jelképe (és a kínai hagyo
mányban a jelkép azonos a valósággal) az ég, a föld és az ember.

A kínai hagyományban életművészet és művészet lényegében
nem különbözik, mivel az emberélet célja a születéssel kapott
"csodálatos esszenciát" visszavezetni eredetéhez, más szóval az
eget és földet egyesíteni, a "tízezer lény" harmóniáját megterem
teni. Az univerzum organikus koncepciójából következően a
művész mikrokozmikusan újraalkotja a világot, spirituálisan át
hatja a láthatót, és ezzel láttatja a láthatatlant. A tökéletes mű
összeköti a jelenségek "telt" világát az eredettel. Az eredet pedig
a kínaiaknál, csakúgy, mint minden nép tradíciójában, szent. És
a művész, az átalakulás megvalósítója, szent ember.

A fentiek után természetes, hogy a művészet gyakorlatát, vagy
ahogy nyugaton mondanánk, technikáját nem lehet a meghatáro
zó princípiumoktól függetlenül szemlélni. Idézzünk erre költők,
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zenészek, festők feljegyzéseiből. "A tus a jin, az ecset a jang, és a
kettő ecsetnyoma meghatározó az egész műre. A festő nemcsak
kezével, nemcsak mesterségbeli tudásával rajzol, hanem egész tes
tével, teljes lényével. Meghatározó jelentősége van az 'egyetlen
vonalnak'. Ez az összekötő vonal az emberi szellem és az univer
zum között" (Shih T'ao). "A festészet akkor éri el csúcspontját,
amikor a tinta-és-ecsetből kiáradó életlehelet találkozik az univer
zumból áradóval" (Shen Tsung Ch'ien). De mindenekfelett az űr!

Ha a tusrajzon a kép kétharmadán nem látunk alakzatot, a nyu
gati szem hajlandó üresnek tekinteni, vagy az alakzat kontúrjá
nak, környezetének, esetleg keretének, holott a hegy, a madár, a
fűzág ettől a láthatatlan síktól kapja bensőségét, lelkét. Ez az űr a
zenében a csend, a költészetben a kihagyott szó,

És végül: az univerzum, "az isteni mű az űr szívének mágiája".
A művész, amikor nem a fényt festi, hanem a fény forrását ragadja
meg, maga is mágus. Így történhetett meg, hogy a Li Ssu-hsün fes
tette vízesés olyan zajt csapott, hogy az uralkodót álmában zavarta.

HAMVASBÉLA A kínai tusrajz
A kínai tusrajznak két eleme van: az egyik a fekete vonal és folt, a
másik az üres fehér tér. Amíg a rajzot európai módra, úgy néztem,
hogy a fekete vonalból és foltból indultam ki, és a fehér teret merő
környezetnek láttam, abból semmit sem értettem. Azt hittem,
hogy valamely tárgy, vagy táj, vagy jelenet ábrázolása.

Szerenesés pillanataim egyikében észrevettem, hogy nem két
egyenrangú formáló erőról van szó, Nem. A fehér nem a környe
zet, a passzív tér, üresség, semmi, esetleges. Nem és nem. Inkább
a fehér alakítja a feketét (vonalat, foltot), mint a fekete a fehéret.
A formateremtő hatalom a fehér. Az űr, a semmi. A meghatároz
hatatlan. Az infinitezimális. Az európai szem számára csak a
fekete vonal és folt van. Csak azt látja. Csak azt tekinti létezőnek.

A teret, az űrt, a fehéret, a semmit észre sem veszi. Szerenesés pil
lanatomban egyszer nem a feketéból indultam el a fehér, hanem a
fehérból a fekete felé. Ez volt az a pillanat, amikor a kínai tusrajzot
megértettem. Ugyanakkor megértettem azt is, hogy bár a fehér van
"kívül", a fehér a "környezet", a "tér" - mégis tulajdonképpen ez
az, ami belül van, és ez a tartalom és a személy és az idő. Mindez
azon múlott, hogy nem az érzékileg tapasztalható feketéból néztem
a fehérbe, hanem a meghatározhatatlan fehérből a feketébe. ("A
szubjektum az a hely, ahonnan a valóság látható.") Nem a tárgy
ba helyezkedtem, hanem a formáló erőbe, nem az objektumba,
hanem a szubjektumba. Nem a reálisba, hanem a mágikusba.
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